ACTA DE LA COMISSIÓ DE VALORACIÓ DEL CONCURS PER PROVEIR LA
GERÈNCIA DEL MACBA
Reunits a les Oficines de Deloitte, el 27 de juny del 2016

-

Sr. Carles Sala Marzal, director d’Infraestructures Culturals, Patrimoni i
Coordinació de l’Institut de Cultura de Barcelona.

-

Sra. Cristina López, directora de la Fundació MACBA.

-

Sr. Josep Solà, director de Serveis del Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya

-

Sr. Ferran Barenblit Scheinin, director del Museu d’Art Contemporani de
Barcelona

A continuació un breu resum del procés:



El dia 27/04/2016 el MACBA va publicar les Bases del concurs per proveir
la gerència del

Museu

D’art

Contemporani

de

Barcelona.

Aquesta

publicació es va realitzar a la web del museu i a les webs professionals de
ESADE, IESE, EADA i a la web alumni de KPMG.


La data límit de presentació de les ofertes va ser el 30 de maig del 2016.



Es van presentar un total de 23 candidatures.



La comissió de valoració fa ver una primera sessió de treball el dia 7 de
juny per a avaluar les candidatures presentades. En aquesta avaluació es
van considerar que totes les candidatures s’ajustaven als requeriments
demanats a les bases excepte una, que va ser exclosa per haver-se
presentat fora del termini establert.



El dia 8 de maig es publicar el llistat d’admesos i exclosos i no es
rebre

cap

reclamació

d’inclusió

de

la

candidatura

exclosa.

candidatures varen quedar doncs tal i com es relaciona seguidament:

va
Les

ADMESOS
MOTIU
NO
FORA TERMINI
Total exclosos

SÍ

Total admesos
Total candidatures


NÚM REGISTRE
72
1
61
63
62
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
47
48
64
65
69
67
70
22
23

Així mateix, la comissió va establir a la mateixa reunió del dia 7 de juny, i
en base el perfil establert a les bases, el grup de 9 persones que complien
amb el requeriment de l’experiència en càrrecs similars amb un mínim de
5 anys. Aquests 9 candidats destacats van ser els següents:
NÚMERO DE REGISTRE
49
50
54
56
57
58
59
63
67



Seguidament, la

comissió va

establir

a

Deloitte com

a

empresa

encarregada de l’avaluació de competències en base al perfil establert a
les bases del concurs dels 9 candidats semifinalistes.



El dia 22 de juny Deloitte va fer una exposició de l’informe davant la
comissió de valoració on es van repassar les competències avaluades, es
va revisar el posicionament global de les candidatures i els informes
individualitzat de cada una d’elles.



A partir d’aquest informe la comissió va considerar que dues candidatures
finalistes en el procés. A aquests candidats se’ls va convocar per a
l’entrevista final avui 27 de juny.



Havent realitzat les entrevistes, i en vista dels informes presentats per
Deloitte, la Comissió de valoració acorda que el Sr. Josep M. Carreté és
la candidatura seleccionada, havent ressaltat pel seu coneixement del
sector públic i per tenir una alta cultura museística, vinculant els
coneixements i experiència a les necessitats del la institució així, com
també, per les seves competències professionals que li permetran
respondre a les necessitats actuals del MACBA.

Acords:
Elevar al Consell General la proposta de la candidatura del Sr. Josep M. Carreté
com la persona seleccionada per a ocupar la Gerència del MACBA.
Per acabar, la Comissió de Valoració es posa a disposició del Consell General del
MACBA per si aquest considera necessari més aclariments sobre qualsevol dels
aspectes plantejats o valoracions efectuades durant les diverses fases del
Concurs i formulats sintèticament aquí.
A la ciutat de Barcelona, el dia 27 d’abril del 2016

[Signat per: Carles Sala Marzal, Josep Solà, Cristina López, Ferran Barenblit
Scheinin]

